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بررسی آزمایشگاهی اثر تجمع اجسام شناور بر مشخصات هیدرولیکی
سرریز تاج دندانهای تحت سیستم آزمایش تجمعی
سعید حبیبی 1و بابک لشکرآرا

*2

 1و  -2بهترتیب :دانشجوی کارشناسی ارشد؛ و استادیار گروه مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی جندی شاپور ،دزفول ،ایران
تاریخ دریافت96/4/26 :؛ تاریخ پذیرش96/8/30 :

چکیده
در این تحقیق به بررسی میزان تأثیر تجمع اجسام شناور موجوود در جریانهوا ووار ا در دهانوۀ سورریز بور مصاتوا
هیدرولیکی سرریز تاج دندانها پرداخته شد است .برا این منظور تالش شد تا بوا اسوتداد ات تجزیوزا

وتمایصو اهی و

دستهبند ها مناسب با استداد ات چوب هایی با ضرایب قدکصیدگی ماتلف ،میزان انسودادها متدواوتی در دهانوۀ ورود
سرریز تاج دندانها ایجاد شود .برا بررسی اثر شکل دهانۀ ورود سرریزها تاجدندانها بر شرایط هیودرولیکی جریوان
ناشی ات انسداد ایجاد شد  ،سناریوها ماتلدی با تغییر در میزان شویب کلیودها ورود

بوه خروجوی  zو تعوداد سویکل n

سرریزها تاج دندانها تدوین شد .نتایج بررسیها نصان میدهد که صرفنظر ات شکل دهانۀ ورود به وب یر قائم ،افزایش
ضریب قدکصیدگی منجر به کاهش میزان انسداد در دهانۀ سرریز میشود و بهتَبَع ون ضریب تالیۀ جریان افزایش و بار وبوی
باالدست سرریز کاهش مییابد .به بیان دی ر ،با تغییر ضوریب قدکصویدگی ات  15بوه  20و ات  15بوه  25بوهطوور متوسوط
بهترتیب  8/02و  14/44درصد ضریب تالیۀ جریان افزایش خواهد یافت .نتایج بررسیها همچنین نصان میدهد کوه شویب
کلید ورود به خروجی  zو تعداد سیکل  nسرریز تاج دندانها بر میزان انسداد ایجاد شد در دهانۀ سرریز و بوهتبوع ون بور
مصاتا

هیدرولیکی جریان تأثیر میگذارد به گونها که بیصترین میزان انسداد و افت ضریب تالیه متعلق به  zمعادل 1/5

بهترتیب در سرریزهایی با تعداد سیکل  4 ،6 ،8و  2مصاهد شد است.

واژههای كلیدی
انسداد ،جریان ووار ا  ،ضریب تالیه ،ضریب قدکصیدگی

بارندگیهای شتدید ،در اثتر فرستایی یتا ل تزش ستواح ،

مقدمه

آبگیرهای قائم از سازههای هیدرولیکی هستتند کته از

کُندهها و شاخههایی به نتان آوارههتای شتناور وارد جریتان

آنها برای آبگیری مستقیم از رودخانهها یا مختازن استتداده

رودخانتته میشتتوند و بتتر قتتدرت ستتیالر میافزاینتتد .اگتتر

میشود .آبگیرهای قائم سازههایی اقتصادی هستتند و اگتر

سازههای منحرفکننده و جماآوریکننده ماننتد بونهتای

طراحی آنها صحیح و اصولی باشد بهترهبترداری از آنهتا بتا

شناور و شبکههای آش الگیر وجود نداشتته باشتند ،اجستان

مشکالت کمتری همراه است .از این جهت که این ستازهها

وارد شده به مسیر جریان رودخانه همراه جریان به نتواحی

در نزدیکتتی ستتبح آر کتتار گذاشتتته میشتتوند ،از ورود

پاییندست حم میشوند .در نواحی پاییندست حوزههای

رستتوبات درشتتتدانه بتته درون تاسیستتات هیتتدروالکتریکی

آبخیز ،زیرساختها و سازههای هیدرولیکی موجود در طول

جلوگیری میشتود .ولتی تجمتا اجستان شتناور ،از جملته

رودخانتته انتقتتال اجستتان و چورهتتای شتتناور را محتتدود

چور ،یکی از مشکالت عمدۀ آبگیرهای قائم استت .هنگتان

میکنند و باعث تجما آنها میگردنتد؛ در نتواحی شتهری،

* نگارنده مسئولbabak_Lashkarara@yahoo.com :
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افزوده شتدن زبالتههای شتهری ایتن مشتکالت را تشتدید

و در عملکرد آن اختالل ایجتاد میکنتد .ممکتن استت بته

خواهتتد کتترد .شتتاخهها و تنتتههای درختتتان کتته در مواقتتا

تجهیتتزات هیتتدروالکتریکی موجتتود در مستتیر جریتتان نیتتز

سیالبی به جریان آر اضتافه میشتوند میتواننتد در کنتار

آسیب زند .شتک  1نمایشتگر نمونتهای از تجمتا اجستان

سازههای هیدرولیکی و ورودیهای سترریزها جمتا شتوند.

شناور در کنار سترریز کنگترهای ستد بترازو  1تکتزا

عبور اجسان شناور از دهانۀ ورودی آبگیر مجرای انتقال آر

مستتتدود شتتتدن آن در هنگتتتان وقتتتو ستتتیالر استتتت

را مسدود میکند که موجب کاهی ظرفیت تخلیه میشود

).(Crockston, 2010

و

شکل  -1تجمع اجسام شناور رو سرریز کن ر ا سد براتوس تکزاس

دربارۀ انسداد ایجاد شده تحت تأثیر اجسان شناور روی

هیدرولیکی موجود در مسیر جریان ،میتواند باعث کتاهی

سرریزها تا کنون مبالعات اندک بوده است .اجستان شتناور

سبح مقبا جریان عبوری و گذر جریان از روی سازه شود

میتوانند شتام تنته ،شتا و بترخ درختتان ،و زبالتههای

و مشکالت جدی ایجاد کند .همچنتین ،تجمتا آوارههتا در

شتتهری باشتتند .بتتا توجتته بتته اینکتته حوزههتتای آبخیتتز

نقتتاطی از ستتازههای هیتتدرولیکی کتته ممکتتن استتت ایتتن

رودخانتتههای کوهستتتانی ابلتتب جنگلتتی هستتتند ،وجتتود

وضعیت در طراحی آن سازهها در نظر گرفته نشتده باشتد،

جریانهای سیالبی ناشی از بارانهای شدید میتواند باعتث

میتواند آبشستگی محلی موجتود در آنهتا را تشتدید کنتد

ل زش و فرسایی در اطراف نواحی رودخانه شتود؛ ایتن دو

) .(Zevenbergen et al., 2006ایتن محققتان بتا بررستی

پدیده میتواند باعث ورود درختان و تخته پارههای شتناور

اجستتان و چورهتتای شتتناور موجتتود در محتتیط رودخانتته

به مسیر رودخانه گردد .اندازه و شک درختان بتا گرادیتان

میگویند امکان اینکه این چورهای شناور بتا ستاختارهای

رودخانه ،دبی رودخانه ،و اندازه و تعتداد تختته ستن های

مهندسی موجود در محیط رودخانه برختورد کننتد وجتود

موجود در بستر رودخانه مرتبط است.

دارد و بنابراین تأثیر این اجستان بایتد از جنبتههتای مهتم

در رودخانههای سنگالخی با شتیب تنتد ،درختتان بتا

طراحی سازهها باشد و باید تتأثیر اولیته و احتمتال تجمتا

برخورد به بستر رودخانه به سرعت میشکنند و به قبعتات

اجسان شناور ،هر دو ،را در طراحی ستازههای هیتدرولیکی

کتوچکتر تبتدی میشتوند ) .(Pfister et al., 2013aورود

در نظر گرفت .عالوه براین ،تجما اجستان شتناور در کنتار

اجسان و درختان شناور به جریان سیالبی عالوه بر باالبردن

سازهها یک جریان اجباری را به سمت بستر رودخانه شک

قتتتدرت جریتتتان و ارتدتتتا آر در باالدستتتت ستتتازههای

خواهتتد داد کتته باعتتث افتتزایی آبشستتتگی میگتتردد
1- Brazos Dam
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) .(Saunders & Oppenheimer, 1993از ستتتازههای

تا تاج سرریز هیچگونه تجمعی در زیر پییآمتدگی سترریز

هیدرولیکی مهم موجود در مسیر جریان ،سرریزها هستتند

ر نمیدهد .هنگتامیکته هتد روی سترریز کمتتر از 0.4P

که عبور جریان حاوی کُنده و شاخۀ درختتان از روی آنهتا

باشد ،چورهای شناور روی سرریز جما میشتوند و بترای

باعث انسداد تمان یا قسمتی از مقبا عبور جریان میشتود

هدهای بیشتر از این مقدار چورها به ستمت پتاییندستت

و بتتا کاستتتن از ظرفیتتت گتتذردهی جریتتان ستترریز ،عم ت

شسته خواهند شد و نیز اینکه بترای  ، H/P <0.5ظرفیتت

باالدست سرریز را افزایی میدهتد .میتزان انستداد مقبتا

تخلیه در حالت انسداد تا حدود  10درصد کتاهی مییابتد

باالدستتت ستترریزها بتته پارامترهتتای مختلتت از جملتته

( Hبار آبی موجود روی سترریز و  Pارتدتا سترریز استت).

اندازۀ کنتدهها و شتاخهها و هندستۀ سترریز بستتگی دارد

لگیر ( )Laugier, 2007بته بررستی ستد گلتورز در مواقتا

).(Pfister et al., 2013b

سیالبی با چورهای شناور به طول  4تا  10متر پرداخت و

از ستترریزهای پرکتتاربرد کتته در چنتتد دهتتۀ گذشتتته

بیان کرد کته در هنگتان وقتو ستیالر ،در ستاعات اولیته

استداده از آنها بهجای سرریزهای خبی معمتول ،بتهدلیت

بیشتر اجسان شناور از طری سترریزهای دریچتهای تخلیته

دارا بودن ظرفیت تخلیۀ باال ،افزایی یافته است سرریزهای

میشوند ،و پس از گذشت متدت زمتانی از وقتو ستیالر،

بیرخبتتی هستتتند .ستترریزهای بیرخبتتی ماننتتد ستترریز

ستترریز کلیتتد پیتتانویی موجتتود شتترو بتتهکتتار میکنتتد.

کلید پیانویی و تاج دندانهای که طرح آنها بته تتازگی ارائته

وی با مشاهدات ختود روی ستد میگویتد انستداد سترریز

شده است ،بهعلت عملکرد هیدرولیکی بتاال باعتث کتاهی

کلید پیانویی تنها بخی کوچکی از طول دیوار تاج را تحت

عم جریان روی سرریز میشوند .این امر میتواند موجتب

تأثیر قرار میدهد (در حدود  5تا  10درصتد) و متنتاظر بتا

افتتزایی پتانستتی انستتداد در ایتتن نتتو ستترریزها شتتود و

آن عرک دهانۀ خروجی سترریز بیشتتر تحتت تتأثیر قترار

عملکرد آنها را بهشدت کاهی دهد زیرا این عم کم باعث

میگیرد.

کاهی مومنتم جریان در هر واحتد از طتول سترریز بترای

فیشتتر و همکتتاران ) (Pfister et al., 2013bنیتتز

عبتتور دادن آوارههتتا میشتتود .عتتالوه بتتر ایتتن ،عتترک کتتم

آوارههای شناور را در شرایط سترعت نزدیتکشتونده صتدر

کلیدهای ورودی و خروجی در این گونته سترریزها میتزان

بهصورت آزمایشگاهی بررسی و مشتخ

کردنتد کته قبتر

انستتداد را تشتتدید میکنتتد .بنتتابراین بتتهعلتتت اثتتر بتتالقوۀ

کندهها ( )Dو بار آبی ( ،)Hبیشتر از طتول کنتدهها ( )Lبتر

واریزههای شناور بر ظرفیتت تخلیتۀ سترریز بیرخبتی ،در

میزان انسداد تأثیر میگذارنتد؛ بتر استا

یافتتههای ایتن

ستتترریز ستتتدهای واقتتتا در حوضتتتههایی بتتتا پوشتتتی

محققان ،پارامتر انسدادکندهها در حالتیکه  D/H>1باشتد

جنگلتتتی ،انستتتداد ناشتتتی از آوارههتتتای چتتتوبی را بایتتتد

به سمت یک می مینماید و وقتی این نسبت کمتر از 0/3

بتتهعنتتوان یتتک پتتارامتر مهتتم در طراحتتی در نظتتر گرفتتت

باشد میزان انسداد به سمت صدر می میکند .در بتار آبتی

).(Leite-Rebiro et al., 2012

پایین ،تجما واریزهها بار آبی را تا حدود  70درصد افزایی

بتترای اولتتین بتتار اومانتته و لمپرییتتر & (Ouamane

میدهد ،ولی در هدهای باال بار آبتی تتا حتدود  20درصتد

) Lempérière, 2006در مبالعتتتات ختتتود روی ستتترریز

افزایی نشان میدهد .سوگره 1با بررسی سترریز اضتبراری

کلید پیانویی بهطور جزئی به انسداد ایجاد شده بتهواستبۀ

سد الزیر 2فرانسته مشتاهده کترد کته جریانهتای آوارهای

چورهای شناور پرداختند .این محققتان در آزمتاییهتای

همزمان با تولیتد سترعت آستتانه بتاال توستط ورودیهتای

خود مشاهده کردند که در هنگان افزایی سبح آر از پایته

سرریز عبور میکنند؛ حجم جریانهای آوارهای تجمایافته
1- Sogreah

2 - Luzieres Dam
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بتتا افتتزایی دبتتی کتتاهی مییابتتد؛ جریانهتتای آوارهای در

همچنین برای  D/H>1یتا  L/H>15احتمتال انستداد یتک

هدهای باال متراکم میشوند و در هتدهای پتایین از تتراکم

است .این محققان نشان دادند کته عملکترد متدل سترریز

آنهتتا کاستتته میشتتود و هتتد نستتبی بتترای دورۀ بازگشتتت

کلید پیانویی دارای دیوارۀ جانپناه و دمابته در ارتبتاب بتا

صدساله با هد بدون جریان آوارهای حدود  1متر تتا حتدود

میزان عبور اجسان شتناور ،نستبت بته دو متدل سترریز بتا

 10درصد کاهی مییابد ).(Pfister et al., 2013b

دیوارۀ جانپناه و مدل سرریز ساده ،بهتر است بهطوریکته

منصوری و احدیان ) (Mansouri & Ahadian, 2016با

میزان انسداد در این سرریز نسبت به سرریزهای بتا دیتوارۀ

بررسی انستداد سترریزهای کلیتد پیتانویی در جریانهتای

جانپناه و مدل سرریز ستاده بتهطتور متوستط در تمتامی

آوارهای با سیستم آزمایی اندرادی و تجمعی میگویند هتر

نسبتهای ( )Dd /Hبهترتیب  6و  15/6درصد کمتر است.

دو پارامتر ( Dقبر آوارهها) و ( Hبار آبی) بر میزان پتارامتر

لشکرآرا و شیخی )(Lashkar-Ara & Sheikhi, 2017

انسداد تأثیر میگذارند و با افزایی قبتر چورهتا ،پتارامتر

با اجرای آزماییهایی روی آبگیرهای مدور قائم بتا ورودی

انسداد در آزماییهتای اندترادی بیشتتر و بتا کتاهی آنهتا

تاج دندانهای تحت شرایط جریان بیر چرخشی در مختزن،

کمتتتر میشتتود (در آزمتتایی اندتترادی ،تعتتدادی از اجستتان

اثر پارامترهای هیدرولیکی و هندسی این دسته از سرریزها

شناور با توجه بته نتو آنهتا انتختار و بتهطتور جداگانته و

را بررسی کردند و نشان دادند که ضریب تخلیۀ جریتان در

بهصورت تتکتتک در باالدستت مختزن بته جریتان اضتافه

ستتترریزهای تتتتاج دندانتتتهای بتتتا شتتتیب کلیتتتدها 1:1/5

میشود) .در واقا وقتی  D/H>1باشد پارامتر انسداد حدودا

(قائم  :اف ) ،نسبت به سترریزهای بتا شتیب  1:1و ،1 :0/5

یتتک و بتترای  D/H<0.3پتتارامتر انستتداد تقریبتتا بتته صتتدر

باالتر است .نتایج این تحقی همچنین حاکی از آن بود که

میرسد .با افزایی مقدار  H/Hrانسداد کاهی و بتا کتاهی

سرریزهای با تعداد سیک باالتر در نستبت هتد بته ارتدتا

 H/Hrمیزان انسداد افزایی مییابد .وجود دیوارههتا و وارد

کم ،نسبت به سرریزهای با تعداد سیک پتایینتر ،عملکترد

کردن کندهها و شاخهها به مقدار  1/5برابر توانستته مقتدار

بهتری دارند که دلی اصلی آن نسبت طول تاج بیشتر این

( Hبار آبی اولیه) را نسبت به ( Hrبار آبی ثانویه) در هتر دو

سرریز نسبت به سرریزهای دیگر است که باعث کاهی هد

سرریز افزایی دهد.

ک روی سرریز و افتزایی ضتریب دبتی جریتان میگتردد.

پشتتهشتیرانی و همکتاران (Poshteh-Shirani et al.,

مقایسۀ نتایج خصوصیات هیدرولیکی این دسته از سرریزها

) 2017با بررستی تتأثیر دمابته و دیتوارۀ جانپنتاه سترریز

با سرریز مدور قائم نشاندهندۀ برتری ضتریب تخلیتۀ ایتن

کلیتتد پیتتانویی بتتر انستتداد اجستتان شتتناور دریافتنتتد کتته

سرریزها در مقایسه با آبگیر متدور قتائم استت .روحتانیپور

هنگامیکه عم آر روی سرریز افزایی مییابتد ،احتمتال

) (Rouhanipour, 2016با بررسی اثر زاویۀ جریان تقترر و

انسداد نمونهها کاهی خواهد یافت و در عوک بتا افتزایی

قتتدرت گتتردار آزاد بتتر ضتتریب دبتتی جریتتان ستترریز

قبر یا طول نمونههای چور این احتمال افتزایی مییابتد.

تاجدندانهای در زاویههای جریان تقرر  30 ،0و  60درجته،

بهطور کلی ،زمانیکه نسبت  D/Hبرابر با یک شود نمونهها

نشان داد کته ضتریب دبتی سترریزهای تتاج دندانتهای بتا

شرو به حرکتت کتردن از روی سترریزها میکننتد ،ولتی

افزایی زاویۀ جریان تقرر ،روندی کاهشی دارنتد و میتزان

درصد عبوری آنها قاب توجته نیستت و کمتترین احتمتال

ضریب دبی در سرریزهای با تعداد سیک و ارتدتا یکستان

انسداد در نسبت  D/H<0.3استت .میتزان پتارامتر انستداد

در زوای تۀ صتتدر درجتته بیشتتتر از مقتتدار آن ب تهترتیتتب در

زمانی صدر است کته مقتدار  D/H<0.2یتا  L/H<5باشتد و

زاویههای  30و  60درجته استت .وی میگویتد در تمتامی
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زاویههای  30 ،0و  60درجه و تمان ارتدا های نستبی P/D

و شیبهای مختل کلیدهای ورودی و خروجی در مقایسه

معتتادل  1 ،0/5و  ،1/5در محتتدودۀ جریتتان آزاد قبتت از

بتتا ستترریز نیلتتوفری استتت .بتترای ایتتن منظتتور ستترریزهای

انسداد کلیدها سرریزهای  8سیک عملکرد بهتتری نستبت

مختلدتتی تحتتت شتتیب کلیتتد ورودی بتته خروجتتی ،1 :0/5

به سرریزهای  4 ،6و  2سیک دارند ،ولی با افزایی دبتی و

 1:1و  1:1/5ساخته شتد .در هتر یتک از شتیب کلیتدهای

هتتد روی ستترریز ،ستترریزهای دو ستتیک دارای عملکتترد

یاد شده ،اثر طتول تتاج نیتز ارزیتابی و بترای ایتن منظتور

بهتری هستند .از آنجاکه سرریز تاج دندانهای جدیتد استت

سرریزهایی با تعداد ستیک  6 ،4 ،2و  8نیتز ستاخته شتد.

بررسی مسائ هیدرولیکی آن اندک بوده است.

بنابراین ،در مجمو  12مدل سرریز تاج دندانتهای ستاخته

منابا کتابخانهای نشان میدهد که موضو انستداد در

شد .بترای مقایستۀ نتتایج بتا آنچته از سترریز نیلتوفری در

اثتتر جریتتان آوارهای روی ستترریز تتتاج دندانتتهای تتتا کنتتون

دستتتر

هستتت ،دو ستترریز نیلتتوفری نیتتز بتتا ارتدا هتتای

بررسی نشده است .مبالعات لشکرآرا و شتیخی (Lashkar-

مختل ساخته شد .این نو سرریزها از ترکیب چند کلیتد

) Ara & Sheikhi, 2017و روحتانیپور (Rouhanipour,

ورودی و خروجی تشتکی شتده استت کته هریتک از ایتن

) 2016بتتتهترتیتتتب دربتتتارۀ هیتتتدرولیک جریتتتانهتتتای

کلیدها به نوبتۀ ختود در شترایط عتادی ظرفیتت تخلیته و

بیر چرخشی و چرخشتی روی سترریزهای تتاج دندانتهای

خاصیت گردارشکنی سرریز را افزایی میدهد و در هنگان

نشان داد که در هتدهای بتاال ستریزهای تتاج دندانتهای از

مواجهۀ بتا اجستان شتناور ،پتانستی تلتهانتدازی سترریز را

لحاظ میتزان گتذردهی جریتان و خاصتیت گتردارشتکنی

افزایی میدهد.

عملکرد بهتری نسبت به سایر سرریزهای مشابه دارند ،و از

همۀ آزماییهای این پژوهی روی یک فلون به طتول

آنجایی که انسداد سرریز سدهای واقتا در حوضتههایی بتا

شی ،ارتدا یک ،و عرک یک متر در آزمایشگاه تحقیقتات

پوشی جنگلی بر اثر جریان آوارهای در مواقا سیالبی و در

هیدرولیک و مهندسی رودخانه در دانشگاه صنعتی جنتدی

دبیهتتای بتتاال روی میدهتتد و باعتتث اختتتالل در عملکتترد

شاپور به اجرا درآمتد .بترای انتدازهگیتری دبتی ورودی بته

مناسب سرریزها میشوند ،بررسی میزان تتأثیر انستداد بتر

مخزن از یک دستگاه دبیستنج الکتروم نتاطیس بتا دقتت

مشخصتتات هیتتدرولیکی ایتتن دستتته از ستترریزها ضتتروری

مضاع ساخت شرکت ایرانمدار استداده شد که در مستیر

به نظر میرسد .از اینرو در تحقی حاضر به بررسی میزان

خط لوله انتقال آر از سیستم پمپتا بته مختزن باالدستت

تأثیر انسداد سرریز تاج دندانهای بر ضتریب تخلیته سترریز

قرار میگیرد .همچنتین ،بترای انتدازهگیری ارتدتا آر در

پرداخته شده است.

داخ مخزن و روی سرریز ،از یک عم سنج بتا دقتت 0/1
میلیمتر استداده شد کته بتهدلیت تالطتم جریتان آر در

مواد و روشها

داخ ت مختتزن بتتار آبتتی موجتتود بتتا دقتتت  0/5میلیمتتتر

هدف از تحقی حاضر بررسی آزمایشگاهی نحوۀ تأثیر

انتتتدازهگیری گردیتتتد .شتتتک  2نمتتتایی کلتتتی از فلتتتون

تجما چورهای شناور در دهانۀ ورودی و خروجتی سترریز

آزمایشتتگاهی ،ستترریزها ،و موقعیتتت نصتتب آنهتتا را نشتتان

تاج دندانهای بر مشخصات هیدرولیکی جریان تحت سیک

میدهد.
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شکل  -2سیستم وتمایص اهی و پارامترها مورد استداد
الف) نما جانبی و ب) نما فوقانی وضعیت جریان نزدیکشوند و انسداد ایجاد شد در سرریز تاج دندانها

از آنجا که مقدار شیب کلید سرریز با ارتدا سترریز P

آنالیز ابعادی
در این مرحله ،بهمنظور شناسایی پارامترهای متثثر بتر

راببۀ مستقیم دارد ،درج همۀ پارامترها بیر ضرورری است

میزان انسداد سرریزهای تاج دندانهای ،پارامترهای مثثر بتر

و فقط از پارامتر ارتدا سرریز ( )Pدر فرمولبندی پتژوهی

فضای پژوهی دستهبندی شدند .بررسیها نشتان میدهتد

استداده شده است ،در نتیجه ،تابا کلی زیر را میتوان بین

که این پارامترها را میتتوان از لحتاظ خصوصتیات ستیال،

پارامترهای مثثر در این تحقی نوشت (راببۀ :)1

خصوصتتیات جریتتتان ،و مشخصتتتات هندستتتی ستتترریز و
چورهای شناور بهصورت زیر دستهبندی کرد:
خصوصیات ستیال :وزن مخصتو

f (  , , , ho , hd , v, g , Q, Ld , Dd ,  , Di , Dcw , L, P)  0

()1

ستیال  ،لزوجتت

سیال  ،و کشی سبحی .

پس از تعیین پارامترهای مثثر و با استتداده از تئتوری

خصوصیات مربوب به جریان :عم جریتان در شترایط

باکینگهتتان میتتتوان معادل تۀ حتتاکم بتتر فضتتای تحقی ت را

بدون آوار (هد اولیه)  ،hoافزایی هد باالدست سرریز بعد از

بهمنظور بررسی میتزان انستداد در سترریز متدور قتائم بتا

انسداد (هد ثانویه)  ،hdسرعت نزدیکشتونده بته سترریز ،v

ورودی تاج دندانهای بهصورت راببه  2نشان داد:

شتار ثق  gو دبی جریان .Q
خصوصیات هندسی آوار شناور :طول اجسان شناور ،Ld

 vh v 2l
v
Q
L D P h 
d
f
,
,
,
, , d , cw , , o 
3
 

Dd Di l hd 
ghd l ghd



()2

قبر اجسان شتناور  Ddو میتزان انستداد  کته بتهصتورت
با توجه به ثابت بودن نسبت  Di/Dcwدر فضای تحقی

نسبت تعداد چورهای مانده روی سرریز به ک چورهتای
اضافه شده ،تعری میشود.

میتوان از اثر آن در راببۀ  2صرفنظتر کترد .بتا توجته بتا

خصوصیات هندسی سرریز :قبر شتدت قتائم  ،Diقبتر

اینکتته پتتارامتر  vhd معتترف عتتدد رینولتتدز ،پتتارامتر

خارجی سرریز تتاج دندانتهای  ،Dcwطتول متثثر سترریز ،L

 v L معرف عدد وبر ،پتارامتر  v ghdمعترف عتدد

شتتیب کلیتتد ورودی بتته خروجتتی  ،zارتدتتا س ترریز تتتاج

فرود و پارامتر

معرف ضتریب تخلیته عبتوری از

دندانهای .P

سرریز استت .از آنجاکته اثتر پتارامتر ضتریب قدکشتیدگی

2

20
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( )Ld/Ddو عدد فرود بر میتزان ضتریب تخلیته مشتابه اثتر

شده در دهانه آبگیتر مثثرنتد ،پتارامتری بتهعنتوان ضتریب

پارامتر انسداد و هد نسبی استت ،از ایتنرو ،از اثتر ضتریب

قدکشیدگی (نسبت طول به قبتر اجستان شتناور) تعریت

قدکشیدگی و عدد فرود جریتان نیتز صترفنظتر میشتود.

شد .با توجته بته مبالعتات صتورت گرفتته دربتارۀ نتواحی

بنابراین ،راببه  2بهصورت راببه  3بازنویسی میگردد:

پنجگانۀ رویشی کشور و برای دستیابی بته اهتداف تحقیت

ho P
) , ,
hd L

()3

حاضتتر ،ستته ض تریب قدکشتتیدگی مختل ت  20 ،15و 25
CDd  f (Re,We,

انتختتار گردیتتد .ضتترایب قدکشتتیدگی متدتتاوت بتترای
مقیا بندی طول و قبر شاخهها استتداده شتد ،تتا طیت

شرایط اثربخشی دیگر پارامترهای بتدون بعتد معتروف

گستردهای از طول و قبرهای مختلت بترای دستتیابی بته

موجتتود در راببتتۀ  3پتتس از اجتترای آزماییهتتا بررستتی

ابعاد مناستب انتختار شتوند و ارتبتاب موجتود بتین دبتی

میشود.

جریان و اندازۀ چورها در شرایط آزمایشتگاهی مبتاب بتا
شرایط طبیعی ایجاد شود .بدینمنظتور  13نتو چتور بتا

اجسام شناور

طول و قبر مختل انتخار شد که در مجمو سه ضتریب

با در نظر گرفتن آنالیز ابعادی صتورت گرفتته و توجته
به این نکته که طول و قبر اجسان شناور در انسداد ایجاد
جدول  -1مصاتا

قدکشتتیدکی  20 ،15و  25دارنتتتد؛ مشخصتتات آنهتتتا در
جدول  1نشان داده شده است.

نمونه چوبها مورد استداد در پژوهش

قطر نمونه

طول نمونه

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

1

1/7

25

15

2

1/25

25

20

3

1

25

25

4

1/4

20

15

5

1

20

20

6

0/8

20

25

7

1

15

15

8

0/75

15

20

9

0/6

15

25

10

0/7

10

15

11

0/5

10

20

12

0/4

10

25

13

0/4

5

15

نوع چوب

پس از تعیین طتول و قبتر مناستب بترای چورهتای

ضریب قدکشیدگی

ضریب قدکشیدگی  20در جداول  2ارائه شده است .شتک

شناور و جماآوری تعداد مورد نیتاز از هتر  13نتو  ،بترای

 3نشانگر چورهای جماآوری شده بتر استا

هر یک از ضریبهای قدکشیدگی 10 ،دستهبندی مختلت

موجود در جدول  1است .مباب برنامهریزیها ،این تحقی

در نظر گرفته شد که برای نمونه ،مشخصات دستهبندی در

بر مبنای آزماییهتای تجمعتی پایتهگتذاری شتده استت.
21
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آزماییهای تجمعی بدین معناست کته بترای هتر یتک از

بلوکه شده روی سرریز شمرده و مشخصات جریتان اعتم از

ضرایب قدکشیدگی در دبیهای مختل و برای هتر یتک از

دبی و عم آر روی سرریز ثبتت میشتود .آزمتاییهتای

سرریزها با توجه به دستهبندیها ،پتس از ایجتاد عمت آر

تجمعی برای هر یک از ضریبهای قدکشتیدگی موجتود و

مورد نظر روی سرریز هر  10دستته چتور بتا یتک فاصتله

هر  14نو سرریز ساخته شتده بتا ارتدا هتا و ستیک های

و بهصورت متمادی در حدود  1/5تا  2متتر

مختلت از دبتتی برابتتر بتتا  0/5لیتتتر بتتر ثانیتته شتترو و تتتا

زمانی مشخ

مرحلهای ادامه پیدا میکرد که همۀ چورهای اضافه شتده

باالتر از سرریز و بهطور تصادفی رها گردید.
در هر مرحله از آزمایی بعد از انسداد نمونهها در روی

رد شتتوند (معمتتوال تتتا دبتتی  15لیتتتر بتتر ثانیتته) .در ایتتن

سرریز مدت زمانی صبر میشود تا اطمینان حاصت گتردد

تحقیتتت در مجمتتتو  2400مرحلتتته آزمتتتایی صتتتورت

کتته نمونتتههای انستتدادیافته روی ستترریز دیگتتر حرکتتت

گرفته است که نتایج حاصت از آن در ادامته رکتر خواهتد

نمیکنند .در این مرحلته تعتداد چورهتای عبتور کترده و

شد.

شکل  -3نمایی ات  13نوع چوب جمع وور شد در تحقیق حاضر
جدول  -2دسته بند برا ضریب قدکصیدگی 20
نوع چوب

شمارۀ دسته

تعداد در دسته

مجموع هر دسته


( 10 -3متر مکعب)
108/1828

2

5

8

11

1

1

3

4

2

10

2

1

4

4

2

11

123/8828

3

1

3

3

2

9

101/5594

4

1

3

5

2

11

114/8063

5

2

5

5

3

15

178/8328

6

2

4

4

2

12

154/5469

7

2

3

4

2

11

138/8469

8

1

4

4

1

10

121/9203

9

1

3

4

2

10

108/1828

10

2

3

4

3

12

140/8094
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میزان انسداد روی سرریز میشود .همچنین ،صترفنظتر از

نتایج و بحث

پتتس از اجتترای  2400مرحلتته آزمتتایی و بربتتالگری

شک دهانۀ ورودی آبگیر ،در شرایط یکسان افزایی ضریب

دادههای آزمایشگاهی ،تجزیته و تحلیت هتای الزن صتورت

قدکشیدگی منجر بته کتاهی تجمتا اجستان شتناور روی

پذیرفت .آزماییها با ت ییر دبی جریان  Qاز  0/5تتا 15/4

سرریز میگردد .با افزایی میزان انسداد و تجما چورهای

لیتر بر ثانیه اجرا شد .محدودۀ ت ییر پارامترها در جدول 3

شناور در کنار کلیدهای ورودی و خروجی سرریز ،از میزان

گزارش شده است.

توانایی سرریز برای انتقال جریان بته پتاییندستت کاستته

مشاهدات آزمایشگاهی نشان میدهد کته پارامترهتای

میشود و موجب افتزایی بتار آبتی در باالدستت سترریز و

تعداد سیک  ،شیب کلیتدها ،و ضتریب قدکشتیدگی تتأثیر

کاهی ظرفیت تخلیه میگردد .نمونتهای از آزمتاییهتا در

بسزایی در میزان تجما اجسان شناور دارنتد .بتا توجته بته

ستترریزهایی بتتا تعتتداد ستتیک  6 ،4 ،2و  8در مواجهتۀ بتتا

مشاهدات آزمایشگاهی میتوان گدت که در هنگان مواجهتۀ

اجسان شتناوری بتا ضتریب قدکشتیدگی  20 ،15و  25در

سرریز بتا اجستان شتناور ،در شترایط هیتدرولیکی یکستان

شیب کلیتد معتادل  1/5در شتک های  4تتا  6ارائته شتده

افزایی تعداد ستیک و شتیب کلیتدها منجتر بته افتزایی

است.

جدول  -3محدودۀ پارامترها حاکم بر فضا تحقیق
پارامتر

نماد

واحد

تغییرات

طول نسبی تاج

L/ Di

بیبعد

 10/28تا 22/28

شیب کلید ورودی به خروجی

z

بیبعد

1/5 ،1 ،0/5

ضریب قدکشیدگی اجسان شناور

Ld /Dd

بیبعد

25 ،20 ،15

دبی جریان

Q

لیتر بر ثانیه

 0/5تا 15

هد روی تاج قب از انسداد

Ho

سانتیمتر

 0/15تا 2/82

هد روی تاج بعد از انسداد

Hd

سانتیمتر

 0/17تا 5/41

عدد رینولدز

Re

بیبعد

 345تا 5382

عدد فرود

Fr

بیبعد

 0/19تا 0/82

عدد وبر

We

بیبعد

 115/4تا 2053

الف -سرریز دو سیکل
 Q=5/98لیتر بر ثانیه و
میزان انسداد  = 0/12

ب-سرریزچزار سیکل

ج -سرریز شش سیکل

 Q=6/04لیتر بر ثانیه و میزان

 Q=5/876لیتر بر ثانیه و میزان

انسداد  = 0/18

انسداد  = 0/32

د -سرریز هصت سیکل
 Q=5/953لیتر بر ثانیه و
میزان انسداد  = 0/63

شکل  -4اثر تعداد سیکل سرریز بر میزان انسداد اجسام شناور با ضریب قدکصیدگی  15در سرریزهایی با شیب کلید معادل 1/5
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الف -سرریز دو سیکل
 Q=6/156لیتر بر ثانیه و
میزان انسداد  = 0/081

ج -سرریز شش سیکل

ب -سرریز چزار سیکل

 Q=5/912لیتر بر ثانیه و

 Q=6/084لیتر بر ثانیه و

میزان انسداد  = 0/21

میزان انسداد  = 0/14

د -سرریز هصت سیکل
 Q=6/22لیتر بر ثانیه و میزان
انسداد  = 0/48

شکل  -5اثر تعداد سیکل سرریز بر میزان انسداد اجسام شناور با ضریب قدکصیدگی  20در سرریزهایی با شیب کلید معادل 1

الف -سرریز دو سیکل
 Q=6/123لیتر بر ثانیه و
میزان انسداد  = 0/054

ج -سرریز شش سیکل

ب -سرریز چزار سیکل

 Q=6/02لیتر بر ثانیه و

 Q=5/84لیتر بر ثانیه و

میزان انسداد = 0/ 15

میزان انسداد  = 0/063

د -سرریز هصت سیکل
 Q=6/12لیتر بر ثانیه و میزان
انسداد  = 0/38

شکل  -6اثر تعداد سیکل سرریز بر میزان انسداد اجسام شناور با ضریب قدکصیدگی  25در سرریزهایی با شیب کلید معادل 0/5

برای بررسی روند ت ییترات بتار آبتی و ضتریب تخلیتۀ

به خروجی و ت ییر در تعداد سیک  ،بهمنظتور بررستی اثتر

جریان در مقابت میتزان انستداد سترریز در مواقتا حضتور

طول تاج سرریز ،صورت پذیرفت .شک  7ت ییرات بار آبتی

اجسان شناور در مخزن ،مقادیر ضریب تخلیۀ جریتان و بتار

و ضتتریب تخلیتتۀ ستترریزهای تتتاج دندانتتهای  6 ،4 ،2و 8

آبی موجود در مقاب میزان انسداد رسم شتد .ایتن کتار در

سیک را در شیب کلید ( ) zبرابر با  0/5و در برابتر مقتادیر

همتتۀ ستتناریوهای اصتتلی ضتتریب قدکشتتیدگی و در همتتۀ

مختل انستداد تحتت ضترایب قدکشتیدگی  20 ،15و 25

سناریوهای فرعی ت ییر در نسبت شتیب کلیتدهای ورودی

نمایی میدهد.
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1

1

0.8

0.8

پارامتر انسداد

0.4

0.4

0.2

0.2

0
1.8

2

1.6

1.2

1.4

0

1

1

نسبت بار آبی ثانویه به اولیه

شکل  -7روند تغییرا

پارامتر انسداد

0.6

0.6

0.6
0.7
0.8
0.9
نسبت ضریب دبی ثانویه به اولیه

0.5

0.4

پارامتر انسداد ( )در برابر پارامتر باروبی نسبی ( )hd/doو ضریب دبی نسبی ()CDd/CDo

در سرریز با شیب کلید  0/5تحت ضریبها قدکصیدگی و سیکلها ماتلف

ت ییترات خبتوب بترازش داده شتده از نتتایج

سرریز باعث افزایی بیشتر هتد ثانویته میگتردد .مشتاهده

آهن

آزمایشگاهی نشان میدهد که بتا کتاهی پتارامتر انستداد،

میشود که بیشترین مقدار افزایی نسبت هد ثانویه به هتد

نسبت هد ثانویه به هد اولیته روی سترریز ابتتدا افتزایی و

اولیته در میتزان انستداد  0/4تتا  0/8استت .در نهایتت بتا

سپس کاهی مییابتد .همتانگونته کته مشتهود استت ،در

افزایی دبی و افزایی هتد اولیته روی سترریز شترایط الزن

مراح اولیه و با وجود دبیهای پایین بتهعلتت کتم بتودن

برای عبور اجسان شناور مهیا میشود و بتا کتاهی پتارامتر

ستترعت آر و متتومنتم جریتتان در داخ ت مختتزن ،پختتی

انسداد و کاسته شدن از تتراکم روی سترریز ،افتزایی هتد

چورها در داخ فلون موجب میگتردد تتا تعتداد کمتی از

روی سرریز نسبت به هد اولیه روند کاهشی پیدا میکنتد و

آنها به سمت سرریز منتق شود .این امر از یکستو میتزان

در نهایت با نزدیک شدن پارامتر انسداد به صدر میزان هتد

انسداد را باال میبرد و از ستویی دیگتر باعتث میگتردد تتا

ثانویه (هد بعد از انسداد) با هد اولیه (هتد قبت از انستداد)

چورهای شناور در کنار سرریز بیرمتراکم شتوند و حجتم

برابر میشود .بتا توجته بته راببتۀ عمتومی ضتریب تخلیتۀ

کمتری از چورها بتواننتد تأثیرگتذار باشتند .از ایتنرو ،در

سرریزها که در زیر ارائه شده است (راببۀ :)4

مراح اولیه و با وجود میزان انسداد باال ،ایتن تجمتا بیتر
متراکم تأثیر کمتری بر میزان بار آبتی موجتود دارد و هتد
روی سرریز نسبت به حالت بدون انسداد به مقدار کمتتری

()4

Cd 0
H
 ( d )3
Cd d
Ho

افزایی مییابد .با افزایی دبی و بهتبا آن افزایی هد اولیه
روی سرریز ،شرایط الزن برای عبور برخی از اجسان شتناور

با در نظر گرفتن روند ت ییرات نستبت هتد ثانویته بته هتد

مهیا میشود و باعث کاهی میزان انسداد میگردد ،ولی از

اولیه ،مشاهده میشود که با کاهی پارامتر انسداد ،نستبت

سوی دیگر افزایی سرعت آر و مومنتم جریتان در داخت

ضریب تخلیۀ اولیه به ضریب تخلیۀ ثانویته ابتتدا افتزایی و

فلون حجم بیشتری از اجستان شتناور را بته ستمت سترریز

سپس کاهی مییابد .در شترایط یکستان ،سترریزهایی بتا

منتق میکند و با ایجاد انستدادی متتراکم و فشترده روی

تعداد سیک بیشتر بهدلی طول تاج بزرختر ،ضریب دبتی
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باالتری دارند .ضریب دبی باالتر موجتب ایجتاد هتد کمتتر

دندانهای در شیب کلید  1و  1/5تحت ضرایب قدکشیدگی

روی سرریز میشود .پایین بودن هد روی سرریز بتا تعتداد

 20 ،15و  25در شک های  8تا  9نشان داده شتده استت.

سیک بیشتر و دارا بودن طول مثثر بزرختر باعتث کتاهی

بنابر نتتایج ایتن پتژوهی انتدرکنی ضتریب قدکشتیدگی،

مومنتم جریان عبتوری در واحتد طتول تتاج سترریز و وارد

نستتبت شتتیب کلیتتدهای ورودی بتته خروجتتی ( )zو تعتتداد

آمدن نیروی کمتر به چورهای شناور موجود روی سترریز

سیک تأثیر بسزایی در میزان احتمال انسداد اجسان شناور

میشود .در سرریزهایی با تعداد سیک بیشتر ،کمتر بتودن

روی سرریز تاج دندانهای و افزایی هد جریان در باالدستت

نیروی وارد شده به اجسان شناور از یتکستو و عترک کتم

سرریز و کاهی ضریب تخلیتۀ جریتان دارد ،بتهطتوریکته

کلیدهای ورودی و خروجی از سوی دیگر ،موجتب افتزایی

میزان قدرت تخلیه در سرریزهای تاج دندانهای بتا افتزایی

انسداد و ایجاد تراکم روی سرریز میگردد .این امر موجتب

ضریب قدکشیدگی ،رونتدی افزایشتی دارد .میتزان ضتریب

خواهد شد که در شرایط یکسان ،در سرریزهایی بتا تعتداد

دبی در سترریزهای بتا ارتدتا و تعتداد ستیک یکستان در

سیک بیشتر هتد ثانویته نستبت بته سترریزهای بتا تعتداد

ضریب قدکشتیدگی  25بیشتتر از مقتدار آن بتهترتیتب در

سیک کمتر افزایی بیشتری یابد .بنابراین ،ضتریب تخلیتۀ

ضریبهای قدکشیدگی  20و  15است .مقایسۀ بخیهتای

ثانویه در سرریزهای تاج دندانهای با تعداد بیشتر ،نسبت به

مختل در شک های  7تا  9نشان میدهد که صرفنظتر از

سترریزهای بتا تعتداد ستتیک کمتتر ،بیشتتر کتاهی پیتتدا

ت ییر میزان ضریب قدکشیدگی واریزههتا ،افتزایی نستبت

میکند .در شرایط یکسان ،میزان انسداد در سترریزهای بتا

شیب کلیدهای ورودی به خروجی و تعداد سیک منجر بته

شیب کلید ورودی به خروجی بزرختر ،از دو لحاظ بیشتتر

باال رفتن پارامتر انسداد و بهتبا آن افزایی میزان بتار آبتی

است :یکی بهواسبۀ برخورداری از ضریب تخلیۀ بیشتتر در

و کاهی ضریب تخلیۀ سرریزها شده است .وقو این امر به

شرایط یکسان که باعث کاهی بار آبی روی سرریز و بهتبا

نو واریزهها وابسته نیست و برای هر نو واریزهای محتم

آن کاهی مومنتم جریان عبوری از روی سرریز میشتود و

است .از مقایسۀ مقادیر ضریب دبی در سناریوهای مختلت

دیگر اینکه افزایی شیب کلید ورودی بته خروجتی سترریز

میتوان به این نتیجه رسید که با ت ییر ضریب قدکشیدگی

منجر به مرتدا شدن دیوارههای کلیدها میشتود کته ایتن

از  15به  20میزان ضریب تخلیۀ جریان در سترریزهای بتا

امر نیز میتواند احتمتال انستداد سترریز را در مواجهتۀ بتا

نسبت شتیب کلیتدهای بتهترتیتب برابتر بتا  1 ،0/5و 1/5

اجسان شناور افزایی دهد .بههمین دلی در سرریزهای بتا

بتتهطتتور متوستتط تتتا  6/5 ،5/48و  11/6درصتتد افتتزایی

شیب کلید بزرختر بار آبی موجود نسبت به سایر سرریزها

دارد و همچنین ت ییتر ضتریب قدکشتیدگی از  15بته 25

بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرد و افزایی بیشتتری از ختود

بهطور متوسط منجر بته افتزایی  13/31 ،12/51و 17/16

نشان میدهد .بهطور مشابه ،تحلیت یکستانی در خصتو

درصد در میزان ضتریب تخلیتۀ جریتان در سترریزهای بتا

بررسی روند ت ییرات مشخصتات هیتدرولیکی سترریز تتاج

نسبت  zبهترتیب برابر با  1 ،0/5و  1/5شده است.
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در سرریز با شیب کلید  1/5تحت ضرایب قدکصیدگی و سیکلها ماتلف

برای ارزیابی نتایج حاص از عملکترد سترریزهای تتاج

پذیرفته است .با توجته بته شتک های  10تتا  11مالحظته

دندانهای در شرایط تجمتا اجستان شتناور در دهانتۀ آنهتا،

میشود که در همۀ سناریوهای مورد آزمتون ،در دبیهتای

مقادیر ضریب تخلیتۀ آنهتا در مقابت سترریزهای نیلتوفری

پایین کته میتزان انستداد سترریز تتاج دندانتهای از میتزان

مورد استداده قرار گرفت .نکتتۀ قابت توجته آن استت کته

انسداد سرریز نیلوفری بیشتر است ،میتزان ضتریب تخلیتۀ

چتتون ستتاخت ستترریز نیلتتوفری در نستتبت  zمعتتادل 0/5

ثانویۀ سرریز تاج دندانهای در تمتامی ستیک ها و در همتۀ

(بهدلی کوتاه بودن بیی از حد این نسبت) ناممکن استت،

ضتتریبهتتای قدکشتتیدگی و بتتهازای همتتۀ هتتدها و شتتیب

مقایسۀ مورد نظر فقط در دو شیب معادل  1و  1/5صتورت

کلیدها ،از میزان ضریب تخلیۀ ثانویۀ سرریز نیلوفری کمتتر
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است که این امر نشان از قدرت تلهاندازی بیشتر سرریز تاج

دارد .بر اسا

مبالعات دی وریس 1اگر عدد رینولدز که به

 Vi H محاسبه شده باشد بزرختر از  400باشتد،

دندانهای دارد که متانا از ورود اجستان شتناور بته مجترای

شک

انتقال آر به پاییندست و مستدود شتدن آن میشتود .در

میتوان از اثر لزوجت در نتایج آزمایشگاهی صرفنظر کترد

دبیهای باال کته از حجتم چورهتای شتناور موجتود روی

) .(Nicksefat, 2001هیکر 2در مبالعات خود نشان داد اگر

سرریز کاسته میشود و میزان انسداد آن کاهی متییابتد،

توان دون عدد وبر از  10000بزرختر باشد میتتوان از اثتر

ضریب تخلیۀ سرریز تاج دندانهای رونتدی افزایشتی دارد و

نیروی کشی سبحی صرفنظر کترد .بتا توجته بته نتتایج

در همۀ سناریوهای مورد آزمایی بیشتر از ضتریب تخلیته

جدول  ،3در بتیی از  95درصتد مشتاهدات آزمایشتگاهی

سرریز نیلوفری میشتود .بترای ارائتۀ راببتهای کلتی بترای

اعتتداد رینولتتدز و وبتتر در محتتدودههایی قتترار دارنتتد کتته

تخمین ضریب تخلیۀ جریان در سترریزهای تتاج دندانتهای

دیوریس و هیکر گدتهاند .بنابراین برای سادهسازی شتک

تحت شترایط تجمتا اجستان شتناور ،ارزیتابی اثتر بخشتی

نهتتایی راببتۀ کلتتی ،از اثتتر لزوجتتت و کشتتی ستتبحی در

پارامترهای بدون بعد معرفی شده در راببۀ  3با استتداده از

تخمتتین ضتتریب تخلی تۀ جریتتان آزاد صتترفنظتتر میشتتود

حدود ت ییرات آنها ،که در جدول  3درج شدهاند ،ضترورت

).(Vischer & Hager, 1998
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1.6

1.6

0

شکل  -11مقایسۀ ظرفیت تالیۀ سرریز تاج دندانها

نسبت به ظرفیت تالیۀ سرریز نیلوفر در ارتداع نسبی 1

نسبت به ظرفیت تالیۀ سرریز نیلوفر در ارتداع نسبی 1/5

و در مقابل پارامتر نسبی Hd/P

و در مقابل پارامتر نسبی Hd/P

بتترای تعیتتین راببتتۀ حتتاکم بتتر فضتتای پتتژوهی ،از
رگرستتیون بیرخبتتی استتتداده شتتد و ستتهم هتتر یتتک از

2

()5

h

P
2
CDd  0.1383 *  o  ( )0.203   0.4669 *   0.3729
h
L
 d


پارامترهای بدون بعد  P/L ،و  ho/hdبهعنوان پارامترهتای

تاباهای آماری خبای مورد استداده نشتان متیدهنتد

مستق در میزان ضریب تخلیۀ جریان تعیین گردید .بترای

کتته راببتتۀ  5دارای ضتتریب همبستتتگی  0/8878و ریشتته

این منظور از نرنافزار تحلی گر آماری  SPSSاستداده شد.

میانگین مربعات خبای  0/0288است .در گان بعد بهمنظتور

راببۀ  5نگاشت صورت گرفته بتر فضتای بتین پارامترهتای

ارزیابی توانایی راببۀ  5در تخمین ضریب تخلیۀ جریان در

مستق و وابسته را نشان میدهد.

هنگان مواجهۀ با اجسان شناور در سرریزهای تاج دندانهای،
1- De Veries

2 - Hecker
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نتایج حاص از پییبینی پتارامتر ضتریب دبتی جریتان در

خط برازش شده از بین نتایج حاصت از تخمتین راببتۀ ،5

مقاب مشاهدات آزمایشگاهی نظیر آن مقایسه شد .تاباهای

در مقاب نتتایج مشتاهداتی ،دارای ضتریب زاویتۀ 0/9959

خبتتای حاص ت از پییبینتتی پتتارامتر ( )CDdدر ج تدول 4

است .شک  15نحتوۀ قرارگیتری مقتادیر پییبینتی شتدۀ

خالصه شدهاند .تجزیه و تحلی آمتاری نشتان میدهتد کته

پارامتر ( )CDdرا در مقاب مقادیر مشاهداتی نشان میدهد.

جدول  -4توابع خطا حاصل ات مقایسۀ نتایج رابطۀ پیصنزاد در برابر نتایج مصاهدا
پارامتر

Cd d

وتمایص اهی

ریشه میانگین مربعات خطا

درصد میانگین خطا

خطای استاندارد تخمین

راندمان معادالت

ضریب زاویه

RMSE

MPE

SEE

EF

M

0/0288

0/3673

0/0286

0/8882

0/9959

0.7
y = 0.9959x
0.6

0.4

0.3

0.2
تخمین راببه ( )5در مقاب مشاهدات
بهترین تببی
خبوب با  20درصد انحراف

پیش بینی ضریب دبی انسداد توسط رابطه ()5

0.5

0.1

0
0.7

0.6

0.5

0.4

0.2

0.3

0.1

0

مشاهدات آزمایشگاهی ضریب دبی انسداد

شکل  -15پیش بینی پارامتر  CDdتوسط رابطه ( )5در مقابل نتایج مصاهدا

نتیجهگیری

وتمایص اهی

دبی جریان نسبت به حالت اولیه با کاهی پتارامتر انستداد

در این تحقی اثر تجما اجسان شناور بر میزان بار آبی

ابتدا روند کاهشی و بعدا روند صعودی در پتیی میگیترد.

و ضریب دبی جریان سرریزهای تاج دندانتهای  6 ،4 ،2و 8

تحلی نتایج نشان میدهد که میتزان ضتریب دبتی بعتد از

سیک در شیبهای مختلت کلیتدهای ورودی و خروجتی

انسداد در سرریزهای با تعداد ستیک و ارتدتا یکستان در

بررسی شده است .نتایج آزمایشگاهی نشان میدهد کته بتا

ضریب قدکشتیدگی  25بیشتتر از مقتدار آن بتهترتیتب در

کاهی میزان انسداد ،ت ییرات بار آبی نسبت به حالت اولیه

ضریبهای قدکشیدگی  20و  15استت .بتا ت ییتر ضتریب

در همۀ سرریزهای مورد استداده در این پژوهی ابتدا روند

قدکشتتیدگی از  25بتته  20و از  25بتته  15میتتزان ضتتریب

افزایشتتی و پتتس از آن رونتتد نزولتتی در پتتیی میگیتترد.

تخلیه جریان نیز بهترتیب بهطتور متوستط  7/51و 16/88

همچنین با توجه به روند ت ییرات بار آبی ،ت ییرات ضتریب

درصد کاهی مییابد .در تمامی ضتریبهتای قدکشتیدگی
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 این امر منجر بته.به داخ مجرای انتقال جریان وارد شوند

 سیک بتهدلیت8  سرریز، و در تمامی هدها25  و20 ،15

کاهی بیشتر ضریب دبی جریان در سرریز با شتیب کلیتد

دارا بودن ضریب دبی اولیۀ بزرختر و عرک کتم کلیتدهای

. میشود،0/5  و1  نسبت به سرریزهایی با شیب کلید،1/5

2  و4 ،6  نستتبت بتته ستترریزهای،ورودی و خروجتتی آن

مقایسۀ نتایج بهدست آمده با نتتایج حاصت از سترریزهای

 دارای پارامتر انسداد بیشتری است و بههمین دلی، سیک

،نیلتتوفری نشتتان میدهتتد کتته در همتتۀ شتترایط آزمتتون

ضریب دبی جریان بعد از وقو انستداد نستبت بته ضتریب

سرریز تاج دندانهای نستبت بته سترریز نیلتوفری پتانستی

. ستتیک بیشتتتر کتتاهی مییابتتد8 دبتتی اولیتته در ستترریز

 بتهکتارگیری سترریز،  در مجمتو.تلهاندازی بزرگتری دارد

،25  و20 ،15 همچنین در تمامی ضریبهای قدکشیدگی

،تتتاج دندانتتهای در دهانتتۀ ورودی آبگیرهتتای متتدور قتتائم

میزان انسداد در سرریزهای تاج دندانتهای بتا شتیب کلیتد

 میتوانتد بتهعنتوان یتک،مخصوصا در نیروگاههای برقتابی

 بهترتیب نسبت به سرریزهای مشتابه بتا شتیب1/5 معادل

سرریز با ایمنی بیشتر نسبت بته ستایر سترریزهای مشتابه

 بیشتر است که در این حالت اجستان شتناور0/5  و1 کلید
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In this research the effect of floating debris accumulation in the debris flow at the weir entrance on
hydraulic coefficients of crown wheel weir is discussed. For this purpose, an effort was made to create
different amount of blocking at the opening of crown wheel weir, by using experimental setups and by use
of woods with various slenderness coefficients. In order to study the effect of weir opening shape on the
Hydraulic Profile, several conditions were created by changing the gradient keys (z) and number of cycles
(n) of crown wheel. Regardless of the shape of inlet to intake, results showed that increasing the
slenderness coefficient decreases the possibility of blocking in overflow openings and consequently,
reduces the upstream head water and increases the coefficient of dischargespill flow. In oter words by
changing the slenderness coefficient from 15 to 20 and 25 respectively, the discharge flow on an average
increased from 8.02 to 14.44 percent. . Moreover, the key slope (z) and cycle numbers (n) of crown wheel
weir, affected the amount of blocking and consequently characteristics of hydraulic flow such that the best
performance belonged to key slope of equivalent to1.5 which was observed in weirs with 8, 6, 4 and 2
number of cycles, respectively.
Key Words: Blocking, Debris Flow, Discharge Coefficient, Slenderness Coefficient
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